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Chovatel trakénsk}Ích koní zBolatice-Borové Vít Holý říká:

Trakéni si lJznán'-í zaslouží
.lIrrn HRuŠt<ovÁ

Bolatice _ Chovem trakénského
koně se v Bolaticích-Borové za-
bývá MVDr.Vít Holý a velmi ho
těš-Í' Že je chov tohoto plemene
v Cesku na vzestupu. Historic_

.fon me_anÍkem byl rok 2072,kdy
zÍskď Svaz chovatelů eesÍ<enó
trakéna oprávnění k vedení ple-
mennéknihyTRAK.

Máte k obdiw vůči trakénům ně-
jaký důvod?
Mám spoustu ďůvodri. Jsou to
ušlechti]Í, inteiigenťní, odolnÍ a
na pohJed krásnÍ koně, navÍc jde
v zásadě_o jediné sportovnÍ pló-
meno s ďlouhou historiÍ. Ušlo
v-nÍ takovou cestu, jakou ostatnÍ
plemena neprošla. Názorně ho
_charakterizuje fi1m Válecnýkůí.'
Proč myslíte?
od svého vzuiku do konce dru-
hé světové války to byli armád-
ní koně. V roce 1%5 jich byla ti-
sicovka odvedená do Německa,
ďe kruté podmÍnky dlouhého '
pochodu přeŽi]a jen třetina.
Muselo to byt mimořáďně zlé,
protoŽe trakénijsou aŽ neuvěři-
te]ně odolní. Při návštěvě dok-
tora Wezelana zámečku poblíž
Mnichova jsem si prohlíŽel za-
Šlou fotogrďii jezdce s koněm.
Zachycovalajeho otce na tra-
kénském vďachovi FYidolinovi,
\te_rÍ ho po útěku oď Stďingra-
du bezpečně ďopravilaŽ doňů.
Vzdálenost moárá přes dva tisÍ-
ce ki]ometrů dokázal ten skvělý

kůň urazit navíc v třeskuté zi-
mě a válečné vřavě. To by jiné
plemeno asi nesveďo.

UŽ dlouhoje po vá|ce. Jakjsou tra-
kéni využívaní civilně?
Jako sportovnÍ koně v různých
závodních disciplínách a jsou
v nich úspěšnÍ. Mezi oběma vál_
kami devětkrát zvítězili na Vel_
ké pardubické, jmenoÝat mohu.
v tomto směru například Hero].
da, Remuse nebo Landgrďa.
S rozmachem klašických jez-
deckých disciplÍn počet jejich
úspěchů stoupá v drezúŤe, ve
skocích i v military a někteřÍ
trakénijsou ve své historii
olympijskýmivitězi' U nás se
úspěšně rozv7ji i spolupráce se
zahraničnÍmi chovateli. Členy
Svazu chovatelů českého trďié_
na je už několik hřebčínů v Ně_
mecku a Rakousku. Toto pleme-
no choval na opavsku dnes uŽ
neexistuj ÍcÍ hřebčÍn Albertovec,
kde se chov trakénů mezi lety
1990 aŽ 2003 i přes těŽkosti zd.ár-
ně rozvÍjel. K jeho zrušenÍ doŠlo
aŽpo zméně majitele

Mrzí vás zánik hřebčína?
Na-to nenÍ jednoznačná oďpo-
vědl Stráviljsem na A]bertovci
hodně času, a proto k němu
mám dodnes určitý citorrý
uzt3h.Za duleŽitější však pova-
Žuj i zachovanou existencita-
motných trakénských koní a je
mi celkem jedno, kde jsou cho
vant.

Kolikjich stojíve vašem hřebčíně
Amona?
Tři plemenní hřebci v čele
s Quintarem, který pocházÍ pří-
mo z našeho chovu a je posled-
nÍm ŽijÍcÍm čistokrevným ple-
menÍkem z linie Quoniám.Je
šampionem čbrř a pětiletých
koní ve skocích na Moravě a ja-
ko pětitebý byl nejlepŠím skoŘo-

vým trakénern v Čest rr i v Ev_
ropě. V soutěŽi šestiletých
skonči] na Moravě druhý. Naše-
ho dalšího plemeníka Schrallin-
ga si letos půjčil rakouský hřeb-
čÍn Treib-er a připouštÍ ho
v rámci Ceské plemenné knihy.
Kromě těch tří plemeníků má-
me u nás ještě osm závodních
konÍ jiných plemen a tři klisny
s dorostem.

SpoÉovní koně jsou nároční na kr-
meníi Údržbu. Je obtižné uživit
dvacítku takor4ých koní?
Je to po všech stránkách obtíŽné
a téŽ finančně nákladné. Víte,
srďeční záleŽitost je jedna věc a
realita zase fuuhá. otevřený
jezdecký oddíl neprovozuji á tak
musÍm k zajištění chovu hledat
růzrré cesty.

Jakjste se ke koním vlastně do-
stal?
Přitahovďy mě oď útlého dět_
ství a pnmí přileŽitost v seďe
jsem dostď najízdárně v Lon_
dýně' kde jsme s otcem nějaký
čas pobý-r'ďi. Po náwatu jsem
začal uŽ pravideJ:rě jezdit v
praŽském oddile a tak to se
mnou šlo dál. Své koně si
dodnes jezdÍm na parkurech
sqm.

Převzal váš syn rodinnou tradici?
ondra má koně také rád, ale je-
ho profesní cesta vedejiným
směrem. Je doktorem přírod_
ních_věd a působÍjako vědecký
a pedagogickýpracormÍk v olo_
moucké fakulťní nemocnici.
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vÍt ttotÝv sedle svého trakénského plemenÍka Quintara. Foto: archiv Víta Holého


